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En la memòria de sostenibilitat que em plau 
presentar-vos, trobareu les dades més significatives 
de l’exercici realitzat per la Fundació IReS durant el 
2017. Cal assenyalar que els continguts d’aquest 
document s’han elaborat seguint els criteris de la 
Global Reporting Initiative (GRI), una acció més de 
Responsabilitat Social Corporativa alineada amb els 
valors de sostenibilitat, transparència i compromís 
amb la qualitat i amb els ODS—Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
Tot i que aquest ha estat l’any de l’eclosió del canvi, 
lReS s’ha caracteritzat sempre per la seva innovació 
constant, no només en el disseny de nous 
programes i metodologies d’acció social sinó en la 
forma de comprendre i atendre les necessitats de les 
persones en el seu entorn més proper, i des de la 
diversitat. Això ens ha permès arribar aquest any a 
11.358 persones ateses des dels diferents serveis 
integrats en els àmbits d’inclusió social, infància, 
joventut i família, violències i justícia.

Durant l’exercici del 2017 s’han impulsat diverses 
iniciatives des dels nostres projectes propis i serveis 
que, juntament amb els estaments públics, han 
contribuït a donar més visibilitat a la feina que fem 
com a entitat impulsora de projectes propis i gestora 
de serveis públics a Catalunya i a Balears. 

Especialment ha estat un any d’empenta dels 
projectes d’Infància i Família. El Projecte Click, com 
servei socioeducatiu adreçat a joves, ha rebut el 
Premi Quatre Cantons de l’Associació d’empreses 
22@Network de Barcelona per la col·laboració i 
implicació amb les necessitats socials dels joves del 
districte a través de la plataforma Noparo.org. 

Respecte la gestió de serveis públics, el cas més 
significatiu es va donar en els darrers mesos de l’any 
amb el llançament de la campanya “Busquem 
famílies especials” del Servei d’Adopcions d’Infants 
amb Necessitats Especials. 

També, el Servei d’Acolliments Familiars d’IReS ha 
consolidat el seu treball en xarxa amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i ha 
contribuït de forma particular a visibilitzar la seva 
tasca.

A més d’aquestes iniciatives, hem celebrat els 
30 anys d’IReS a les Illes Balears desenvolupant 
serveis i projectes d’atenció social. Una celebració 
que ha coincidit també amb el 30è aniversari del 
Servei d’Atenció Social als Jutjats, el primer servei 
que va iniciar l’entitat a Palma i que ara gaudeix de 
reconeixement a tota la Comunitat. La consolidació 
d’aquest servei ha significat la possibilitat de detectar 
altres necessitats socials i implementar nous 
projectes.

També ha estat un any d’expansió al territori balear. 
Al Casal en família de Manacor i el lideratge de la 
Taula Proinfància a Porto Cristo hem d’afegir la 
coordinació de la Taula Proinfància de la zona del 
centre de Palma, en col·laboració amb el programa 
CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa”, amb 
estreta col·laboració dels Serveis Socials Municipals i 
amb l’objectiu de millorar el treball en xarxa per a 
l’atenció integral a les famílies en situació de 
vulnerabilitat.

Després de fer el repàs sobre el més significatiu del 
2017, tanquem l’any amb les primeres manifestacions 
del canvi cap a la innovació social a la Fundació IReS. 
La primera ha estat la implementació de L'IRESLAB 
—projecte guanyador de la tercera edició del 
Memorial Manuel Adroer Iglesias— que presenta una 
metodologia de treball de gestió del coneixement i 
de participació interna. I l’altra, la celebració de la 
primera edició d’INSPIRES’17, una jornada 
d’inspiració per al sector social, i un punt de trobada 
de professionals i entitats de diferents àmbits i 
sectors per a compartir coneixement i experiències 
sobre un mateix eix temàtic, aquest any basat en les 
Pràctiques d’apoderament per abordar reptes 
socials.

IReS emprèn un nou camí per a reinventar-se. Però 
ho fa mantenint l’essència d’un projecte que va 
néixer per ajudar i atendre socialment a les persones
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Som una fundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de 
persones i famílies en situació de vulnerabilitat o amb dificultats econòmiques. 

Duem a terme l'ACCIÓ SOCIAL amb persones vulnerables des d’una visió integral, treballem la RECERCA 
i la FORMACIÓ creant models innovadors d’intervenció que transferim als professionals socials del futur 

i desenvolupem campanyes de SENSIBILITZACIÓ i INCIDÈNCIA per fer visibles els problemes 
i les necessitats socials. 

La nostra activitat està centrada en els següents àmbits d’actuació:

PRESENTACIÓ
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La Fundació IReS reporta anualment sobre l’activitat de l’entitat i des del 2013 ho fa seguint les directrius del 
Global Reporting Initiative (GRI) amb l’objectiu de millorar la qualitat, rigor i utilitat dels raports de sostenibilitat 

de l’entitat segons el triple balanç (econòmic, social i mediambiental). 

ABAST DE LA MEMÒRIA

PINZELLADES DEL 2017

Període: 
Gener 2017 – Desembre 2017

Data de la Memòria anterior: 
Gener 2016 – Desembre 2016 

Cicle de presentació de Memòries: 
Anual

Cobertura de la Memòria: 
Acció social: Catalunya i Balears

Recerca i formació: Espanya
Sensibilització i incidència: Espanya

Contacte: comunicacio@fundacioires.org

2017

Persones ateses: 
11.358
Hores d’atenció:
233.350,35

Banc de productes:

Presència territorial:

Catalunya

Balears

Número de Professionals:
176 treballadors

21,6% homes

78,40% dones

Formacions internes: 
2.880 hores

59,09% dels treballadors 
han rebut formació  

Formacions externes: 
26 formacions realitzades. 

Número de Voluntaris: 
34

Sensibilització:
17.184.951 
persones han rebut impactes sobre la 
Fundació IReS i els nostres projectes, 
gràcies a la cobertura dels 
mitjans de comunicació.

Volum d’ingressos:  
5.221.696,98€ 
Finançadors públics: 
28
Finançadors privats: 
121
Socis: 
31
Empreses i RSC: 
13empreses han fet accions 

de RSC amb nosaltres 
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7.529 productes 
donats



ESTRUCTURA DE GOVERN

ESTRUCTURA DIRECTIVA
REMUNERADA

President:
Andreu Soldevila i Casals

Empresari  

Vicepresident:
Francesc Velayos i Balcells

Directiu  

Secretari:
Manuel Ledesma García

Advocat  

Vocal:
Núria Adroer Martori 

Química 

Vocal :
Joan Ramon Borrell Arqué

Professor universitari 

Vocal:
Beatriz de Soler Bigas

Professora universitària

Directora general // Directora financera // Directora tècnica // Directora de projectes // 
Directora de comunicació // Directora Territorial Illes Balears // DirectoraTerritorial Girona
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2017

ORGANIGRAMA 

RECERCA I FORMACIÓ // VOLUNTARIAT SOCIAL

SERVEIS PÚBLICS PROJECTES PROPIS

PRESIDENT PATRONAT
Andreu Soldevila i Casals CONSELL ASSESSOR

DIRECTORA GENERAL
Montserrat Tohà

CAP SECRETARIA DIRECCIÓ
Marisa Picó

COORD. QUALITAT-LOPD
Joan Carles Baldrich (voluntari)

RESPONSABLE DE SISTEMES 
Pere Martínez

VOLUNTARIAT CORPORATIU

DIRECCIÓ FINANCERA 
Susana Martinez

RR.HH
Ariadna Antequera

DIRECCIÓ TÈCNICA
Natàlia Valenzuela

DIRECCIÓ DE PROJECTES
Natàlia Valenzuela

DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ
Johanna Rivera
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GRUPS DʼINTERÈS

2017

ENTITATS PARTICIPADES 
Aliances amb entitats per 

impulsar projectes 
compartits: 

MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

Per la nostra tasca de 
sensibilització i incidència en els 

poders públics, treballem en 
contacte amb els mitjans per 

difondre la realitat de 
l’exclusió social. 

121
FINANÇADORS PRIVATS
Persones individuals, empreses i 
entitats que fan possible la nostra 
resposta a les necessitats socials 

que detectem.  
28
SOCIS

13
EMPRESES RSC

que han fet accions de 
Responsabilitat Social 

amb nosaltres.

31 
FINANÇADORS PÚBLICS
Amb els que col·laborem com a 
gestors de serveis públics per fer 
front a les necessitats socials. 

22 
XARXES DE 

L’ENTORN SECTORIAL
Seguint una política de proximitat al 

territori, comptem amb equips i 
recursos propers a cadascun del 

serveis. 

PROVEÏDORS
Treballem amb proveïdors que 
estan alineats amb els nostres 

criteris de gestió ètica i responsable. 
El 100% de contractació és local.  

176
PROFESSIONALS
Equip humà de primer 

nivell involucrat i participatiu en la 
nostra tasca i en 

la millora de la nostra 
gestió. 

34 
VOLUNTARIS

Entenem el voluntariat com una 
xarxa transformadora de la societat 

que aporta un valor afegit a la 
nostra comesa. 

 11.358 
PERSONES ATESES

La nostra raó de ser 
i de fer.
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FUNDACIÓ INTERMÈDIA: 
amb Fundació Surt i Suara Cooperativa
UTE Font de la Pólvora: 
amb Suara Cooperativa
UTE Programes Formatius Violència: 
amb Suara Cooperativa i APCI
UTE Programes Formatius Educació Vial:
amb Suara Cooperativa



FINANÇADORS PÚBLICS

FINANÇADORS
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Ajuntament de Barcelona
  Tercera Tinença d’Alcaldia, Àrea de Drets Socials
  Quarta Tinença d’Alcaldia, Àrea de Ciutadania, 
   Participació i Transparència
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
  Àrea de Benestar Social
Consells comarcals i consorcis
  Consorci de Biblioteques de Barcelona

Diputacions
  Diputació de Barcelona
      Àrea de Benestar Social

Generalitat de Catalunya
  Departament d’Empresa i Coneixement
      Universitat de Barcelona

Departament de Justícia
      Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 
      Justícia Juvenil
  Direcció General de Serveis Penitenciaris

Departament de Salut
      Institut Català de la Salut (Programa per a la prevenció 
      i l’Assistència de la Sida)

Departament de Territori i Sostenibilitat
      Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana

ADMINISTRACIONS 
AUTONÒMIQUES
CATALUNYA 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
      Direcció General de Protecció Social
      Direcció General d’Atenció a la Infància i
      l’Adolescència (DGAIA)
      Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
      Secretaria de la Direcció General per a la Immigració 
      Secretaria d’Afers Socials i Famílies
      Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

ILLES BALEARS

Ajuntament de Palma de Mallorca 
  Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics 
Ajuntament de Llucmajor
  Regidoria d’Atenció Social, Residència i Tercera Edat

Consells Insulars
  Consell de Mallorca
    Departament de Benestar Social
      Institut Mallorquí d’Afers Socials

  Consell Insular de Menorca
    Departament de Benestar Social i Joventut

Govern Balear
  Conselleria de Família i Serveis Socials
    Direcció General de Serveis Socials
    Institut Balear de la Dona

  Conselleria d’Economia i Competitivitat
    Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

ADMINISTRACIÓ DE L̓ ESTAT
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
  Subdirecció General d’ONG i Voluntariat

Ministeri de Justícia
  Gerència Territorial de les Illes Balears



FINANÇADORS PRIVATS

FINANÇADORS

FINANÇADORS PRIVATS ANY 2017

EMPRESES COL·LABORADORES CAMPANYA ST. JORDI 2017: 

EMPRESES COL·LABORADORES AMB LA 
CAMPANYA NOPARO.ORG: 

EMPRESES COL·LABORADORES AMB PRODUCTES: 

EMPRESES COL·LABORADORES AMB LA CAMPANYA HOTEL INVISIBLE AMB EL GREMI DʼHOTELS DE BARCELONA: 

FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS

Majestic Hotel & Spa Barcelona, 22@Network, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Carburos Metálicos, Levante Capital, Informàtica El Corte Inglés, 
Nestlé, Grupo ICA, Pasiona Consulting SL, Innovat Hotels, BAC Engineering Consultancy Group, Birchman Consulting SL, Foment del Treball Nacional, 
Green Planet, Knowledge Innovation Market SLU, Cementiris de Barcelona, Hesperia Tower, Asesoría Sáinz de Baranda, SIGMA Gestión Universitaria A.I.E., 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya,  Cobarna fruits SL, Comansi, Felca Servicio SA, Veltia, Haribo y Agrolimen.

AC Hotel Som By Marriot, Alimara (Turisvall), Aparthotel Fira Suites, Best Western Premier Hotel Dante (Dante Hoteles), CCIB, Europark (Nyn), Gran Chef 
(Nyn), Grupotel Gran Vía 678, Grupotel Gravina. HH Barri Gotic, HH Del Mar (Colibrí), HH Presidente, HH Ramblas, HH Sant Joan, HH Sant Just, HH Tower, 
Hotel Alexandra, Hotel Axel, Hotel Colón, Hotel Condes, Hotel Curious, Hotel España, Hotel Gallery, Hotel Juan Carlos I, Hotel Mare Nostrum, Hotel 
Monument Barcelona, Hotel Paralel (Nyn), Hotel Victoria Suites, Hotelera Glories Parc (Castellon), Josel Slu (Nyn), Llihsa Hotels (Atiram), Llogas S.A (Atiram), 
Nh Bcn Centro, NH Bcn Stadium, NH Belagua, NH Ciutat De Vic, NH Constanza, NH Cornella, NH Diagonal Center. NH Eixample, NH Entenza, NH La 
Maquinista, NH Les Corts, NH Podium, NH Porta Barcelona, NH Sant Boi, NH Sants, NH Calderon, Residencial Ciudad Diagonal (Castellon), Slon Zolty 
(Atiram), Splendon Suites, Travil 98 (Duquesa), Tryp Condal.

Innovat Hotels

Associació de veïns Sagrada Família, Padma Diseño, Escola Saludable, Mattel
Grupo de alumnos de Master MBA de Madrid, Lush Cosmetics, 
Twentytú Hostel Barcelona
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ

ACCIÓ SOCIAL
Oferim serveis i programes adreçats fonamentalment a la intervenció i atenció social, psicològica i educativa de 
persones i col·lectius que viuen en situació de risc social i amb greus dificultats i mancances personals, familiars, 
econòmiques i socials. Ho fem a partir d’un model integral de prevenció i de reinserció amb l’objectiu de millorar 

les condicions de vida de les persones que atenem i del seu entorn.

BARCELONA

INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA // 

Persones 
ateses

338
N° 
professionals 

12
h./setmana
professionals

360,25

CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA - CRAE PRIM

Persones 
ateses

33
N° 
professionals 

16
h./setmana
professionals

528

SERVEI D'EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL - TARDA JOVE ST. PERE DE RIBES

SERVEI D’ADOPCIONS I ACOLLIMENTS D’INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS 

SERVEI D’INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT AL BARRI DE LA MINA

Persones 
ateses

893
N° 
professionals 

1
h./setmana
professionals

3,5
Persones 
ateses

74
N° 
professionals 

3
h./setmana
professionals

73

SUPORT SOCIOEDUCATIU BIBLIOTECA BON PASTOR

Persones 
ateses

184
N° 
professionals 

4

TALLERS D'EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL A CORNELLÀ DEL LLOBREGAT. BARCELONA

Persones 
ateses

136
N° 
professionals 

1
h./setmana
professionals

22

ESPAI FAMILIAR DE LES FRANQUESES

Persones 
ateses

28
N° 
professionals 

3
h./setmana
professionals

35

CENTRE OBERT LES FADES. SANT ADRIÀ

Persones 
ateses

48
N° 
professionals 

4
h./setmana
professionals

75

PROJECTE CLICK

Persones 
ateses

42
N° 
professionals 

4
h./setmana
professionals

52
TERRITORI VERNEDA- LA PAU   
(BARCELONA) 

TERRITORI BALEARS 
(MANACOR)                                                               

Persones 
ateses

207
N° 
professionals 

4
h./setmana
professionals

67
Persones 
ateses

71
N° 
professionals 

2
h./setmana
professionals

102,5

h./setmana
professionals

22

INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA 2.051  TOTAL persones ateses
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TAULA DE PILOTATGE DEL PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA 



ACCIÓ SOCIAL EN EL SISTEMA JUDICIAL // 

MESURES PENALS ALTERNATIVES (MPA)

Persones 
ateses

2.955
N° 
professionals 

45
h./setmana
professionals

1.712,5

PIS DE JOVES

Persones 
ateses

7
N° 
professionals 

4
h./setmana
professionals

47

BARCELONA

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

PROJECTE AFERRA'T - GESTIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ (GRMI)

Persones 
ateses

141
N° 
professionals 

5
h./setmana
professionals

122

CASAL EN FAMÍLIA AMB EL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA VERNEDA-LA PAU

IMPULSA GR GRANOLLERS

Persones 
ateses

47
N° 
professionals 

3
h./setmana
professionals

60

INCLUSIÓ SOCIAL //

Persones 
ateses

105
N° 
professionals 

4
h./setmana
professionals

102

PIS DE DONES D’INCLUSIÓ

Persones 
ateses

8
N° 
professionals 

4
h./setmana
professionals

12,5

BARCELONA

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL ALS JUTJATS MALLORCA I MENORCA (SASJ)

Persones 
ateses

270
N° 
professionals 

6
h./setmana
professionals

181,5

BALEARS

TOTAL ACCIÓ SOCIAL EN LA JUSTÍCIA 3.232  TOTAL persones ateses
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SERVEI DE FORMACIÓ BÀSICA EN TASQUES D’AUXILIAR DE L'HOSTALERIA. 
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ –  MÉS LLUNY MANACOR CASAL EN FAMÍLIA A MANACOR. MALLORCA

Persones 
ateses

46
N° 
professionals 

4
h./setmana
professionals

59
Persones 
ateses

261
N° 
professionals 

6
h./setmana
professionals

97

BALEARS 

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

VIOLÈNCIES // 

BARCELONA

SERVEI D’ATENCIÓ A HOMES

Persones 
ateses

18
N° 
professionals 

2
h./setmana
professionals

15

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES DE MATADEPERA

PROJECTE FILS

Persones 
ateses

44
N° 
professionals 

3
h./setmana
professionals

50

PROJECTE VINCULA’T

Persones 
ateses

27
N° 
professionals 

3
h./setmana
professionals

1

Persones 
ateses

301
N° 
professionals 

10
h./setmana
professionals

179,5

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES QUE HAN PATIT SITUACIONS DE 
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Persones 
ateses

47
N° 
professionals 

3
h./setmana
professionals

31,5

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A JOVES DE MATADEPERA 
PSICOJOVE MATADEPERA

Persones 
ateses

26
N° 
professionals 

2
h./setmana
professionals

15

10

TOTAL ACCIÓ SOCIAL EN INCLUSIÓ SOCIAL 808  TOTAL persones ateses



ÀMBITS DʼACTUACIÓ

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I 
ALS SEUS FILLS I FILLES (SAPD)

Persones 
ateses

857
N° 
professionals 

8
h./setmana
professionals

190
TOTAL VIOLÈNCIES
FAMILIAR I DE GÈNERE

5.267 TOTAL persones ateses

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAIVVG) 
Palma de Mallorca

MENTORIES PART FORANA D’ATENCIÓ A FILLS I FILLES DE DONES VÍCTIMES 
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE - PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA

Persones 
ateses

54
N° 
professionals 

3
h./setmana
professionals

60
Persones 
ateses

1.147
N° 
professionals 

13
h./setmana
professionals

340

BALEARS

ACCIÓ SOCIAL
EN LA JUSTÍCIA

3.232 
persones ateses

INCLUSIÓ
SOCIAL

808
persones ateses

VIOLÈNCIES

5.267
persones ateses

INFÀNCIA,
JOVENTUT I 

FAMÍLIA

2.051
persones ateses PERSONES ATESES

11.358
TOTAL ANY

BANC DE PRODUCTES
NO ALIMENTARIS

7.783
Nombre de 
productes 
rebuts (unitats)

10
Empreses 
donants

21
Entitats que han rebut 
productes

Nombre de 
productes 
donats (unitats)

7.529

11

PIS PONT TUTELAT PER A DONES

Persones 
ateses

41
N° 
professionals 

4
h./setmana
professionals

70

GIRONA



ÀMBITS DʼACTUACIÓ

RECERCA
Estudiem les necessitats socials emergents, cosa que ens permet donar a conèixer noves mancances, 

avaluar l’impacte de noves propostes i aportar nou coneixement. Ho duem a terme a través d’experiències 
pilot i de millores metodològiques que alhora ens permeten transferir el nostre coneixement. 

Memorial Manuel Adroer Iglesias
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Des de la seva institució l'any 2013, la finalitat del Memorial és retre un homenatge permanent a la persona 
que fou un president molt significat de la nostra entitat, Manuel Adroer Iglesias. 

L’objectiu del Memorial és contribuir al know how de l’IReS cercant una aportació documental pròpia, 
valuosa per a l’entitat i també per al Tercer Sector Social i alhora, deixar constància que les persones són l’eix 

entorn el qual es mou l’organització.

Per aquesta raó, en 2017 s’ha implementat el projecte IRESLAB, que va guanyar a la tercera edició del 
Memorial 2016 i amb el qual es plantejava una metodologia de treball de gestió del coneixement, comptant 

amb un alt nivell de participació interna. El resultat d’aquest treball en conjunt ha estat la jornada INSPI-
RES’17, un espai  d’inspiració per al sector social, i un punt de trobada de professionals i entitats de 
diferents àmbits i sectors per a compartir coneixement i experiències sobre un mateix tema. Aquesta 

primera edició ha estat orientada a les Pràctiques d’apoderament per abordar reptes socials.   



Compartir la nostra expertesa a través de la formació és la millor forma de promoure la millora de l’atenció a 
les persones en situació de desavantatge social. És per aquest motiu que organitzem activitats formatives 

per encàrrec. Els nostres professionals experts i col·laboradors externs són qui imparteixen la formació, 
principalment centrada en els nostres àmbits d’actuació.

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

Formació Universitària
Màster de Justícia Restaurativa i Execució penal a la comunitat

Màster professionalitzador creat per la Fundació IReS en col·laboració amb el Departament de Justícia i la 
Universitat de Barcelona. Té com a objectiu donar resposta a la necessitat emergent de professionals 

especialistes en l’execució de mesures en la comunitat, en el suport post-mesura judicial i en la prevenció de la 
delinqüència.

FORMACIÓ
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ

 Altres formacions

JUSTÍCIA

2 
1 formació
sobre les 

Mesures Penals 
Alternatives a la 

presó.

1 formació 
d’introducció al 
Servei d’Atenció 
Social als Jutjats

INCLUSIÓ

1 
1 formació sobre el 

Casal en Família 
dins les Jornades 

UIB i entitats 

VIOLÈNCIES

19
2 formacions sobre intervenció 

amb homes des de la perspectiva 
de gènere

1 formació sobre intervenció amb 
homes i pares que exerceixen 

violència masclista

1 formació sobre abordatge de la 
violència masclista en joves

1 formació sobre parentalitat 
positiva

2 formacions sobre el rol de l’agent 
educatiu en les relacions basades 

en la igualtat

6 tallers: d’autoestima i de 
prevenció de violència de gènere

1 formació al CRAE PRIM

5 Tallers sobre igualtat i prevenció 
de la violència masclista

(Al llarg de l’any 2017 s’han realitzat un total de 
155 tallers arribant a 1.944 persones entre  

infants, joves i adults)

INFÀNCIA

3 
1 formació de l’àmbit 
d’infància sobre els 

processos d’acolliment 
d’infants amb necessitats 

especials 

1 formació sobre 
l’educació no formal als 

CRAE 

1 formació sobre el 
projecte Implica’t

14
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Alumnes en pràctiques

Durant el 2017 hem tingut 41 alumnes en pràctiques, repartits en 10 serveis entre Catalunya i Balears. El major 
percentatge dels estudis de procedència són: Educació Social, Treball Social i estudis relacionats amb el Dret.

Servei d’Adopcions d’Infants 
amb Necessitats Especials

Servei d’Acolliments d’Infants 
amb Necessitats Especials

Centre Residencial d’acció 
educativa – CRAE Prim. 

L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona

Espai Familiar. Les Franqueses 
del Vallès. Barcelona

Centre Obert Les Fades. St. 
Adrià del Besòs. Barcelona

Projecte Click

Mesures Penals Alternatives. 
Barcelona i província

ESTUDIANTS

1

1

3

1

2
2

2

5
1

1 

UNIVERSITAT

Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

Institut de Gallecs

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de 
Barcelona
Universitat Pompeu Fabra 

 
ESTUDIS

Diplomatura Educació Social

Diplomatura Educació Social

Grau d’Educació Social

Grau superior d’Integració Social

Grau d’Educació Social
Grau mig d’Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència

Educació Social

Màster d’Execució Penal
Màster d’Execució Penal

Criminologia

SERVEI
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Pis de Joves

Servei d’atenció social als jutjats 
– SASJ. Mallorca i Menorca. 

Balears

Servei d’atenció a homes 
SAH. Barcelona

Servei d’atenció integral a la 
violència de gènere – SAIVVG

Servei d’atenció psicològica a 
dones víctimes de violència de 

gènere – SAPD. Mallorca

 Aferra’t – 
Gestió de la renda mínima 

d’inserció GRMI

Casal en Família a l’Escola La 
Pau del districte de St. Martí.  

Barcelona

ESTUDIANTS

2

2

2
1

1

2
2
1

1

1

1
1

1

2
2

UNIVERSITAT

Universitat de Barcelona

Universitat de les Illes Balears

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de 
Barcelona
Universitat de Barcelona

Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears

Universitat de les Illes Balears

Universitat de les Illes Balears

Universitat de Barcelona
Universitat Nacional d’Educació 
a Distància
Fundació Intermèdia

Universitat de Barcelona
Centre d’Estudis Roca

 
ESTUDIS

Grau superior d’Educació Social

Grau de Treball Social 

Màster d’Intervenció Psicosocial
Màster d’Intervenció Psicosocial

Màster d’Educació

Grau de Psicologia
Màster d’Igualtat 
Grau de Treball Social

Màster de Polítiques d’Igualtat i 
Violència de Gènere 
Grau de Psicologia

Grau de Treball Social
Grau d’Educació Social

Administrativa

Grau superior d’Educació Social 
Grau superior d’Integració Social

SERVEI



ÀMBITS DʼACTUACIÓ

SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA
Presència en els mijtans de comunicació i sensibilització

Sensibilització

Des del Departament de Comunicació i Responsabilitat Social Empresarial (RSE) al llarg de l'exercici de 2017 s'han realitzat iniciatives i 
accions emmarcades en un pla estratègic per promoure la sensibilització i incidència sobre la nostra causa social.  

A continuació, es detallen els resultats de la implementació d'aquest pla:

Al 2017 hem aparegut 201 vegades en mitjans de comunicació, 40% per sobre de l'objectiu marcat per a aquest any. Les aparicions 
de 2017 han crescut un 64,68% respecte 2016 (71) i l'audiència estimada que hem assolit ha estat de 17.184.951 persones.

Per a complir amb els objectius marcats, al llarg de l'any es van realitzar diversos actes i iniciatives d’RSE. 

St. Jordi  Abril 2017
La campanya "Una rosa per una causa", acció d’RSE de l'Hotel Majestic per 
donar suport a la Fundació IReS, es consolida un any més amb una alta 
participació de ciutadania i entitats. Amb el lema “#FamíliaDrac” es va 
recaptar un import de 10.091,81€ amb més de 2.300 roses per ajudar a 
famílies vulnerables. En aquesta darrera edició, els infants i les famílies del 
Casal en Família van ser els protagonistes de la campanya, no només per ser 
destinataris directes de la recaptació obtinguda, sinó també per haver il·lustrat  
amb els seus dibuixos el conte #FamíliaDrac. 

Messer Ibèrica i la RSE  Maig 2017
Al maig, impulsant el compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial, es 
va dur a terme la primera formació a empreses compromeses amb millorar la 
qualitat de vida dels seus treballadors i alhora col·laborar en la creació 
d’oportunitats per als col·lectius més vulnerables de la societat. En aquesta 
ocasió, va ser la companyia Messer Ibérica la primera empresa a participar 
amb la formació “Gestió de l’estrès i l’ansietat en l’entorn laboral” 
impartida per la psicòloga Carolina Palau.
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Meliá Hotels col·labora amb ‘més lluny’ 
de Balears amb una formació sobre 
recursos humans Juny 2017

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

El Meliá Hotels International de Manacor va col•laborar amb el projecte "Més 
lluny" de la Fundació IReS amb una iniciativa de responsabilitat social 
empresarial enfocada en compartir coneixement sobre els processos i les 
eines de selecció personal a les empreses durant el mes de maig.

Programa RSE.Pime Juliol 2017
Al juliol, IReS s’incorpora a RSE.Pime, un programa pràctic d’implantació de 
l’RSE a les pimes catalanes organitzat per Josep Maria Canyelles, especialista 
en RSE; Respon.cat que compta amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell de 
Cambres de Catalunya. 
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Concert de rock solidari a Terrassa
Juny 2017
Amb el lema,“un concert per a tu, un estiu inoblidable per als infants”, es va fer 
difusió d’un concert solidari que va tenir lloc el 27 de juny a Terrassa. Comptant 
amb la creació de suport gràfic (cartell i el disseny de les entrades) i amb la 
difusió de l’esdeveniment per tots els canals i xarxes socials d’IReS, es van 
recaptar 800€ per als projectes de l’àmbit d’Infància i Joventut.



Fes Click a YouTube”  Juliol 2017

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

Durant dues setmanes, el Projecte Click va formar a 14 joves de 15 a 20 anys 
amb el curs “Fes Click a Youtube”, un taller per a crear el seu propi canal 
d’expressió i fomentar les seves habilitats; i una iniciativa que va ser finançada 
per la Fundació de la Caixa d’Enginyers en què el reconegut youtuber  i 
periodista Roc Massaguer (@Outconsumer) va participar com a formador.

Objectius de desenvolupament sostenible – ODS Juliol 2017
Al juliol de 2017 l’Associació 22@Network va acordar la creació de la comissió 
de RSC i va encomanar a l’IReS la seva presidència.

Al setembre de 2017 es va a posar en marxa la Comissió d’RSC d’empreses del 
22@Network, que presidida per la directora de la Fundació, Montserrat Tohà, i 
formada per membres representants de diverses empreses, treballarà per 
portar a terme nous objectius i propostes per a un districte socialment 
responsable.

Festival Escena Poblenou Octubre 2017
El 21 d’octubre, es va presentar l’obra “EX2030” al Festival Escena Poblenou, 
una creació artística artesanal de la qual els joves del Projecte Click eren els 
protagonistes. L’obra va ser fruit de la col·laboració de la Fundació IReS amb 
l’Associació Festival de creació Escena Poblenou i va ser publicada en 15 
mitjans de divulgació genèrica i cultural com Ara.cat, LaVanguardia.com, 
ABC.es, Teatre.Net oTimeOut.com i arribant a una audiència estimada de més 
de 1.700.000 persones, entre lectors i espectadors.
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30 anys d’incidència social a les Illes Balears Octubre 2017

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

El 4 d’octubre es va celebrar l’aniversari dels 30 anys de la Fundació IReS a 
les Illes Balears, un acte que va gaudir de notable repercussió mediàtica i en 
què es va compartir el repàs històric de tota la tasca social duta a terme per 
l’entitat fins el moment, una tasca que ha permès atendre un total de 18.920 
persones. Per al dia de la celebració, es va elaborar una memòria dissenyada 
especialment per a l’ocasió. L’acte va ser presidit per la Consellera d’Afers 
Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago.

INSPIRES’17  Octubre 2017
El 24 d’octubre es va celebrar l’INSPIRES’17, pensat per a promoure un 
punt de trobada de professionals i entitats de diferents àmbits i sectors per 
compartir coneixement i experiències. Es va dissenyar una campanya de 
comunicació, i es va comptar amb diverses veus com Jaume Funes, 
psicòleg, educador i periodista; Pep Marí, codirector del Programa 
ACBNextValores, de la Asociación de Clubes de Baloncesto; i Roc 
Massaguer, periodista, formador i reconegut youtuber @Outconsumer. 

Més de 150 professionals de diferents àmbits van assistir a aquest acte 
que es va dur a terme amb la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa” i amb 
la participació de la Universitat de Barcelona, l’Apropa Cultura i el Programa 
CaixaProinfància. 

Exposició NI UNA + “el viatge al nostre interior” 
a Palma 23 de novembre
Des dels Serveis d’Atenció a la Violència de Gènere de la Fundació 
IReS, el 23 de novembre es va inaugurar l’exposició artística NI UNA 
+ “El viatge al nostre interior”, al Centre Flassaders de Palma. Es 
tractava d’una col·lecció d’obres artístiques creades per un grup de 
dones i els seus fills i filles, usuaris dels serveis de l’entitat. L’acte va 
tenir un gran èxit d’assistència i va comptar amb la participació del 
regidor de l’àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament de 
Palma, la presidenta de l’Institut Balear de la Dona, el president del 
Consell de Mallorca, i la directora territorial de la Fundació IReS a les 
Illes Balears.

20



Cursa solidària contra la violència de gènere Novembre 2017

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

El 26 de novembre més de 400 persones van participar a la II Marxa 
Solidària contra la violència de gènere organitzada pel Departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament d’Andraitx (Mallorca) destinant la recaptació de 
1.700€ a la Fundació IReS.

Giving Tuesday Novembre  2017
Al novembre i per segon any consecutiu, la campanya Hotel Invisible de 
Fundació IReS va participar d’aquesta iniciativa social que dóna visibilitat a la 
seva web d’aquesta iniciativa per atendre famílies en situació de vulnerabilitat. 
Una vegada més, es va implicar internament als treballadors i treballadores de 
la fundació per fer difusió d’aquesta campanya per totes les xarxes i canals 
IReS. 

“Tocats per l’OBC”: l’acolliment familiar a l’Auditori de Barcelona
Desembre 2017
Per al curs 2017/2018 el projecte de Responsabilitat Social “compromís social 
de la temporada Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya – 
OBC” va escollir entre altres àmbits, el de l’acolliment familiar. D’acord amb 
l’Institut Català d’Acolliments i Adopcions i l’Ajuntament de Barcelona, van 
escollir la Fundació IReS. El 2 de desembre, el concert de l’OBC a l’Auditori de 
Barcelona va ser dedicat a l’acolliment familiar. L’equip del Servei d’Acolliment 
Familiar de la Fundació IReS i les famílies van compartir informació sobre 
aquesta mesura de protecció de la infància.
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Port de Barcelona “Nadal Solidari” Desembre 2017
Arran de la dotzena edició del Nadal Solidari, el Port de Barcelona va fer 
entrega de 4.655 unitats de productes d’higiene per a la Fundació IReS, 
recaptats entre els treballadors, empreses i entitats de la Comunitat Portuària. 
Gràcies a la campanya, aquesta col·laboració solidària ha despertat l’interès en 
molts mitjans de comunicació com el diari La Vanguardia, ElPeriódico.cat, 
VilaWeb, Aldia.Cat. 

Grupo ICA - Voluntariat corporatiu Desembre 2017 
El 14 de desembre, un equip de treballadors del Grupo ICA (22@Network) va 
realitzar un voluntariat corporatiu a la Fundació per col•laborar com a 
voluntaris al Banc de productes. Per això, nou treballadors van preparar els 
paquets de regal que es van donar a moltes famílies que s’atenen a l‘entitat.  
Aquesta iniciativa s’emmarca en les propostes d’accions de RSE per a les 
empreses del districte compromeses amb la societat.

Dia del voluntariat Desembre 2017
El 15 de desembre treballadors i voluntaris de la Fundació IReS van celebrar el  
Dia del voluntariat 2017, aquest any amb la posada en escena d’un concurs de 
cuina anomenat IReS Chef. Aprofitant l’ocasió, es va realitzar un vídeo que va 
ser difós per totes les xarxes i canals d’IReS.
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A Catalunya, la incidència en els poders 
públics l’hem fet a través de les 
Federacions sectorials de les quals 
formem part: ECAS, FEDAIA, FEPA, Taula 
de Participació Social amb el 
Departament de Justícia i de la Taula del 
Tercer Sector Social.

A Barcelona ciutat la incidència ha estat a 
través del treball directe al Comitè 
Executiu de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva, a la Xarxa Nust, a 
Sense Sostre, el Projecte Tractor Créixer a 
Barcelona,  al Consell Municipal de 
Benestar Social i al Pla Pilot de la 
Verneda-La Pau.

A Balears, la incidència en els poders 
públics l’any 2017 s’ha realitzat a través 
d’EAPN-Xarxa per la Inclusió de les Illes 
Balears i del Consell Municipal de Dones 
per la Igualtat a Palma de Mallorca.

RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL 

Durant el 2017, 13 empreses han fet accions d’RSE amb la Fundació IReS a través dels nostres projectes: Obra Social “la Caixa”, Majestic 
Hotel&Spa, Adiquímica, Nous  Cims, Càmping La Tordera, Ciments Molins, Fundació Caixa Enginyers, Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona, Fundación Privada Grupo Tragaluz, Apropa Cultura, Gremi d’Hotels de Barcelona i 22@Network BCN.

CASAL EN FAMÍLIA: 
un projecte que dóna suport 
a famílies, pares i mares que 
tenen dificultats amb 
l’educació i cura dels seus fills 
i filles i que volen millorar la 
seva situació familiar.
 

AFERRA’T: un programa adreçat a les 
famílies i persones que viuen en el 
llindar de la pobresa que té com a 
objectiu evitar que aquests col·lectius 
entrin en processos d’exclusió i puguin 
reincorporar-se al mercat laboral 
millorant les seves condicions de vida.

FILS: un projecte 
orientat a oferir 
atenció terapèutica i 
educativa a persones 
que viuen situacions 
de conflictes i/o 
violències.

CLICK: un servei 
socioeducatiu adreçat a joves 
que es troben desorientats en 
la seva vida, no saben ni 
coneixen les seves 
competències i habilitats

Des de la Fundació IReS ens associem amb aquelles empreses que es comprometen amb la societat per a generar noves oportunitats 
de millora en la qualitat de vida dels més vulnerables a través de l’impacte de les seves iniciatives de responsabilitat social. 

Per dur a terme aquesta tasca, les empreses tenen l’oportunitat de donar el seu suport a projectes socials d’IReS dissenyats per 
respondre a les necessitats d’aquests col·lectius vulnerables:

Incidència

http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/

Campanya “Hotel Invisible” 
L’Hotel invisible és una campanya de RSE promoguda per la Fundació IReS i 
Gremi d’Hotels de Barcelona, que vol implicar a les empreses turístiques que 
operen a la ciutat amb accions per sensibilitzar i recaptar fons per ajudar a les 
persones que viuen situacions de pobresa, violència, manca d’oportunitats i/o 
desemparament.

Des des del seu inici, la campanya porta recaptat un import de 49.255€ de les 
donacions de més de 100 hotels, empreses associades i persones particulars. 

Així mateix, l’Hotel Invisible també ha despertat la creativitat i l’esperit solidari de les empreses per a crear altres vies de recaptació de 
fons per al projecte. Mostra d’això ha estat la iniciativa de Gremi d’Hotels de Barcelona amb la celebració del concurs fotogràfic A vista 
d’Hotel amb què la campanya va rebre una donació de 1.000 euros.

ELS FONS RECAPTATS ES DESTINEN ALS PROJECTES AFERRA’T, CASAL EN FAMÍLIA, FILS I CLICK.

A més, cal destacar accions com:



Hotels participants: veure pàgina 7.

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

CONCURS “A VISTA D’HOTEL”

El 24 de juliol de 2017, l’Hotel lnvisible va rebre una donació de 1.000 euros amb el concurs fotogràfic A vista d’Hotel, que 
s’emmarcava dins de la Setmana de les Terrasses 2017 que va organitzar el Gremi d’Hotels de Barcelona. A l’acte va assistir la 
directora de la Fundació IReS, Montserrat Tohà, i Manel Casals, director del Gremi d’Hotels de Barcelona.
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http://noparo.org
http://noparo.org
http://noparo.org
http://noparo.org

Campanya NOPARO.ORG
Noparo.org és una iniciativa de RSE del districte 22@ per a crear 
sinergies entre el coneixement i potencial del teixit empresarial amb 
les necessitats socials del mateix districte. 

Al llarg del 2017, NoParo.org ha aconseguit que 17 joves rebessin 
formació i orientació laboral gràcies a la col·laboració de l’Associació  
del 22@Network. La iniciativa d’aquesta campanya busca crear 
sinergies entre professionals de les empreses  i els joves del districte a 
través del Projecte Click.  Grupo ICA, Kim Global i el Hostel Twentytú 
han estat les empreses que han participat a través de la formació per 
ajudar a joves a fer un salt en el seu camí.

Com a reconeixement de la tasca social de la Fundació IReS al 
districte, l’Associació 22@Network va atorgar el Premi Quatre Cantons 
2017 al Projecte Click, per la seva col·laboració i implicació en les 
necessitats socials dels joves del districte a través de la plataforma 
Noparo.org.
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GRUPO ICA
L’empresa Grupo ICA va rebre a un grup de joves 
del Projecte Click per oferir un taller monogràfic 
sobre el món de les Apps. Grupo ICA és una 
empresa proveïdora de solucions en tecnologies 
d’informació i comunicacions amb més de 30 anys 
d’experiència en el districte. L’Àngel Díaz, expert en 
desenvolupament de negoci en mobilitat, va ser el 
formador de l’activitat.

HOSTEL TWENTYTÚ
El projecte Click va participar d’una visita al 
Twentytú Hostel de Barcelona, el primer edifici 
d’allotjament turístic a la ciutat en obtenir la màxima 
qualificació en matèria d’eficiència energètica. 
Aquesta ha estat la segona ocasió en què el 
personal d’aquest hostel del 22@Network col·labora 
amb el Noparo.org.

KIM GLOBAL
Al maig de 2018, un grup de joves del Projecte Click 
va participar en una formació sobre cerca de feina i 
primeres experiències laborals de la mà de la 
companyia KIM Global. La cap de Recursos 
Humans del seu equip, Yolanda Estrada, és qui va 
impartir el taller pràctic amb la finalitat de compartir 
el seu know-how per ajudar els joves a millorar les 
seves oportunitats laborals.



VOLUNTARIAT

Durant el 2017, 34 persones han exercit voluntariat a la nostra fundació. 
En total, aquests voluntaris i voluntàries han destinat un total de 1.648,5 hores a diferents serveis de l’entitat.

Professionals i nº hores / setmana: 1 cap de projecte, 3 h setmanals

26

DIRECCIÓ

11
ADMINISTRACIÓ

3 

INFÀNCIA

5 

INCLUSIÓ

7 

TOTAL

34
VIOLÈNCIES

5 

SANT JORDI

3 
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ÀMBIT SOCIAL

A LA FUNDACIÓ IReS
TREBALLEM DES DE:

La comunicació 
interna
A nivell directiu / estratègic:

D’acord els estatuts de la Fundació, 
el patronat de l’entitat s’ha de reunir 
almenys, dos cops l’any. L’any 2017 
s’ha reunit en 11 ocasions.

A nivell directiu / executiu:

El Consell de Direcció s’ha reunit 
inicialment amb una periodicitat 
quinzenal i a partir del segon 
trimestre, setmanalment de forma 
programada, i amb caràcter 
d’urgència si alguna situació ho ha 
requerit.
Cada tres mesos s’ha reunit el 
quadre de comandament format 
pel consell de direcció (4)  i els 
membres del quadre de 
comandament (22).

La participació   

Comitè d’empresa

El Comitè d’empresa participa de la 
política de recursos humans de 
l’entitat a partir del consens amb la 
Direcció d’un acord laboral que 
regula les relacions laborals amb 
part dels treballadors a Catalunya.

Comitè de seguretat i salut

Òrgan paritari col•legiat de 
participació, destinat a la consulta 
regular i periòdica de les actuacions 
de l’entitat en matèria de prevenció 
de riscos. Integrat pels delegats de 
prevenció, la directora financera, la 
responsable de l'àrea de persones i 
representants dels treballadors.

Grup de Millora de Qualitat

Aquest grup es reuneix 
trimestralment. En formen part les 
persones de l’àrea de qualitat, el 
consell de direcció i els 
comandaments intermedis. 
Participen també altres tècnics de la 
fundació.

Els treballadors/res participen en el 
disseny i en l’avaluació de projectes 
així com en l’elaboració de 
memòries. També realitzen 
propostes de millora a través del 
sistema de gestió de Qualitat.
  

La qualitat i la 
transparència
Treballem amb un sistema de gestió 
de qualitat basat en la norma ISO 
9001:2008 i certificat anualment per  
Sistemas y Procesos de Gestión, 
Certificación S.L. 
Un sistema orientat a la formació 
continuada de l’equip humà i la 
millora contínua en els serveis 
prestats.
 

Política de Transparència

Auditoria de comptes (Audiaxis 
Auditores SLP)   
La Fundació IReS publica els 
resultats de les auditories i dels 
comptes al web de l’entitat.
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L’ avaluació i l’aprenentatge
El sistema de seguiment i avaluació dels nostres serveis busca mesurar com millorar la qualitat de vida dels nostres 
usuaris des del moment en què entren fins el dia en què marxen. Ho mesurem en base a un sistema d’indicadors, 

tant de procés com de resultat.

Estem també en permanent diàleg amb els nostres finançadors per tal d’obtenir el seu nivell òptim de satisfacció i 
treballar de cara a la millora contínua. Ho duem a la pràctica a través de reunions conjuntes i dels qüestionaris de 

satisfacció del client públic, i del client privat.

A nivell intern, mínim un cop l'any es realitza una avaluació personal als professionals de la Fundació a través dels 
caps de projecte/servei que formen el Quadre de Comandament. Les direccions són avaluades per la Direcció 

General. També s’avaluen les persones voluntàries i elles també fan avaluació.

Direcció General        Direccions         Càrrecs intermedis         Treballadors.

ÀMBIT SOCIAL

La igualtat

La coherència i la imparcialitat
El Patronat aprova les línies estratègiques anuals de l’entitat.

El Consell Assessor del Patronat assessora al patronat en l’elecció de projectes d’innovació social

El treball en xarxa i les Aliances
La participació de la Fundació en 28 xarxes i 3 aliances de l’entorn sectorial, permet que l’entitat coordini i sumi esforços en 

favor del sector per garantir una acció constructiva, de futur i enriquidora pel Tercer Sector:

Taula de Participació Social del Departament de Justícia. TPS Ajuntament de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona
Xarxa Nust
Xarxa d’Atenció a persones sense llar
Taula Eix Pere IV

XARXES D’ACCIÓ

Desglossament de la plantilla per sexes: 21,6% 78,40%

La direcció de la Fundació IReS vetlla per la integració de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’entitat 
com a principi bàsic i transversal que afecta a tots els departaments i categories salarials, i l’adopta com a objectiu 

clau en la política de recursos humans de la Fundació. La Fundació disposa  des del 3 de setembre del 2010 d’un Pla 
d’Igualtat, que permet anar incorporant millores que es van recollint en els articles 57 i 58 de l’Acord Laboral signat 

amb el Comitè d’Empresa. 

Catalunya
Generalitat de Catalunya 

Projecte Tractor Barcelona Garantia Social
Projecte Tractor Créixer Barcelona

PROJECTES TRACTORS



ÀMBIT SOCIAL

Aliances

Fundació Intermèdia 
Fundació formada per Fundació 
SURT, Cooperativa de serveis 
SUARA i 
Fundació IReS.
 

UTE Font de la Pólvora 
(50,00 %)
UTE amb Suara Cooperativa per a 
la gestió del Centre de Dia Font de 
la Pólvora de Girona.

UTE IReS, Apci, Suara 
(33,33 %)
Unió temporal d’empreses amb 
SUARA i APCI per a la gestió de 
serveis i programes formatius i de 
VIDO en el marc de mesures penals 
alternatives.

UTE IReS i Suara (50,00 
%)
Unió temporal d’empreses amb 
SUARA per a la gestió de 
Programes Formatius Educació Vial. 
Mesura penal per a 
condemnats/des per delictes de 
trànsit.
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Consell Ciutadà per la sostenibilitat de Barcelona
Districte Sant Martí  
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Subxarxa de Serveis de Protecció per a la Infància i l’Adolescència de L’Hosp. de Llobregat
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
Comissions Centres Oberts Sant Adrià del Besòs
Comissions Socials dels Centres Educatius
Projecte Educatiu del Barri de la Mina
Taula Infància Sant Adrià del Besòs

ORGANISMES PRIVATS
Unió Europea Espanya

Consell de dones i per a la igualtat de Palma de Mallorca

Conferència Europea de la Probation (membres fundadors). CEP Asociación Española de Fundraising
Federació d’Entitats de Pisos Assistits. FEPA

Balears

Plataforma Sociosanitària d’Eivissa 
Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de les Illes Balears - EAPN. Membres fundadors
Taula Proinfància Manacor. Balears
Taula Proinfància Centre Palma. Balears

Catalunya

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social a Catalunya. A través d’ECAS
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social. Membres fundadors. Participació a través d’ECAS, FEDAIA, FEPA i FCVS
Entitats Catalanes d’Acció Social (membres fundadors). ECAS
Federació Catalana de Voluntariat Social. FCVS
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència. FEDAIA
Associació 22@Network
Apropem-nos
Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social. DDIPAS
Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere a Barcelona
Taula Proinfància La Pau-Verneda. Catalunya

Balears
Ajuntament de Palma



ÀMBIT SOCIAL

46,59 % 
Titulats superiors

32,95 % 
Titulats mitjos

21,46 % 
Administratius 

i altres

Els nostres espais asseguren que la major part de la plantilla, tant a Catalunya com a les Illes Balears, té llum 
natural, vista a l’exterior i pot obrir finestres. A més, a Barcelona tenim un sistema homologat de renovació 

d’aire. També disposem d’un office i d’una sala habilitada com a menjador per al personal. Igualment, les seus de 
la Fundació estan ben comunicades a peu, bus, metro, tramvia, bicing i tren.

44,81% 55,19%
contracte fix contracte

eventual

44,31% 
obra i servei

7,38% 
interinatge

3,40% 
altres contractes

L’estabilitat laboral

La professionalització

Preocupació per l’entorn laboral

Hores de formació Mitjana hores/
formació per treballador

94,32 % 2.880   17,35
 de la plantilla ha rebut

 formacions al 2017 (87,50% any 2016)

· Global Compact de les Nacions Unides
· Acord Ciutadà per una BCN inclusiva
· Acord Ciutadà per una BCN lliure de violència vers les dones
· Declaració Drets Humans
· Declaració Universal dels drets dels infants
· Protocol de Violència contra les Dones de Balears
· Declaracions institucionals contra la violència vers les dones. Catalunya 
· Compromís ciutadà per la sostenibilitat Barcelona 2012-2020
· Manifest anual de lluita contra la SIDA
· Pacte de Palma contra la violència de Gènere
· Pacte amb Barcelona Sostenible – Compromís ciutadà per a la sostenibilitat
· Pacte Xarxa Nust – Nous usos socials dels temps

JORNADA D’IMMERSIÓ
Es realitzen Jornades d’immersió a l’entitat per a les noves incorporacions a la plantilla sobre la història  de l’entitat, a 
què es dedica i amb qui treballa. Les polítiques de qualitat, transparència, igualtat i LOPD. Els procediments formals i 

la documentació administrativa, de recursos humans i financera bàsica per treballar a l’entitat.

La formació

La integració L’adhesió i el suport

2,27%
de la plantilla amb alguna minusvalidesa 
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ÀMBIT ECONÒMIC

Actiu 

1.745.756,55€

PASSIU 

Passiu 

1.745.756,55€
Patrimoni net
551.412,15€

Deutes a curt termini
572.800,69€

Deutes a llarg termini
150.536,98€

Creditors i altres 
comptes a pagar
471.006,73€

ESTRUCTURA PATRIMONIAL I FINANCERA

XIFRA DE NEGOCI PER ACTIVITATS

Inclusió social
Violències

Infància, joventut i família
Acció social en la Justícia

Altres ingressos per prestacions
de serveis i donacions

7.02%

5,81%

20.31%
33,72%
33,14%

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST EXECUTAT

Immobilitzat
121.770,62€

Inversions financeres 
36.527,97€

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar 
1.350.782,31€

Tresoreria i disponible 
a curt termini  
236.675,65€

ACTIU 

Despeses 

5.186.470,74€
83,96% Despeses de personal
10,76% Despeses d´explotació
4.02% Despeses d´usuaris
1,26% Altres despeses

Ingressos 

5.221.696,97€
81,47% Ingressos públics per prestació de serveis  
13.73% Subvencions públiques 
4,80% Convenis, contractes i donacions privades 

Actiu

158.298,59€
1.587.457,96€

1.745.756,55€

No corrent
Corrent

Passiu

551.412,15€
150.536,98€

1.043.807,42€

1.745.756,55€

Patrimoni net
No corrent

Corrent
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ÀMBIT AMBIENTAL

Consum per tipus de subministraments  2017         2016  

Elèctric  : 37.035,42€  
Aigua  6.408,54€  
Gas  2.930,27€  
Telefonia fixa  18.284,06€  
Telefonia mòbil  8.303,41€  
      
TOTAL IMPORT CONSUM:  72.961,70€ 

0,72%
0,12%
0,06%
0,36%
0,16%

0,77%
0,15%
0,09%
0,44%
0,09%

1,42% 1,54% 

* Percentatges calculats sobre la despesa 
anual (sense UTE´s) 

En termes absoluts, l'import de despesa en subministres al 
2017 ha estat de 72.961,70€, 1.467,51€ inferior a l’import 
de 2016. Per tipus de subministres, la despesa ha estat inferior 
en totes les partides, excepte en telefonia mòbil que ha ampliat 
despesa en 3.812,02€. Aquest increment en telefonia mòbil és 
degut a l’ampliació del nombre de terminals mòbils amb veu i 
dades que s’han adquirit al 2017 per serveis nous o ja 
existents. La partida de telefonia fixa, en canvi, ha tingut la 
reducció més significativa passant de 21.334,90€ al 2016 a 
18.284,06€ al 2017. Aquesta rebaixa és deguda a 
l’eliminació d’algunes línies fixes innecessàries i a la menor 
facturació per consum i ve a compensar bona part de 
l’increment en despesa de telefonia mòbil.  

Consums d’energia  

Mobilitat 

La seu social de la Fundació a Barcelona, disposa d’una gran 
mobilitat:
·2 línies de metro, 1 tramvia, diversos autobusos i tren a deu minuts.
·Bicing davant de l’entitat
·La seu social està ubicada a 10 minuts del centre de BCN, cosa que                
 facilita anar a peu.
·Disposem d’espai per poder tenir la pròpia bicicleta al treball.

Foment del 
transport públic

Metro, tren i estació de bus a 3 
minuts. La seu és al centre de 
Palma, prop de les institucions 
amb què treballem i de fàcil 
accés per als usuaris.

Aquestes condicions ens 
ajuden també a reduir de 
forma important les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle.

La seu de Palma:

Aprofitament de l’espai 
Reducció de zones desocupades compartint espai amb la Fundació Intermèdia a la seu social de Barcelona. 

Gestió de residus
Zones de reciclatge de materials a cada àrea: paper, tòner, plàstic, orgànic

                            Contractació d’un Centre Especial de Treball homologat en recollida i destrucció de     
  documentació que conté dades de carácter personal. 
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Barcelona
Av. Roma 157, 2a planta
08011 Barcelona
934 864 750
fundacio@fundacioires.org

Girona
C. St Dionís, 42          
17190 Salt                
972 249 049  
fundacio@fundacioires.org

Illes Balears
C. Sant Miquel, 39 2n 4ta
07002 Palma de Mallorca 
971 722 856
balears@fundacioires.org

17/7/2018 Av. de Roma, 157

https://es.goolzoom.com/Mapas.aspx 1/1

17/7/2018 Carrer de Sant Dionís, 42, 17190 Salt, Girona, España

https://es.goolzoom.com/Mapas.aspx 1/1

17/7/2018 4ta, Carrer de Sant Miquel, 39, 07002 Palma, Illes Balears, España

https://es.goolzoom.com/Mapas.aspx 1/1


